MĚSTO LITOMĚŘICE
Komise zdravotní a sociální

Zápis z jednání komise při Radě města Litoměřice
__________________________________________________________________

Konaného 01. 09. 2021 od 15,45 hod. v zasedací místnosti U Mráze v budově MěÚ Litoměřice
Přítomni:
MuDr. Kubec Petr
Ing.Bc. Jurková Renáta
Ing.Löwy Radek
Mgr. Marek Ondřej
Mgr. Krejčí Robert
MUDr.Pardubický Libor
Aksenowá Ivana, sekretářka komise
Omluveni:
Opočenská Irena
Skřivánek Jiří
MUDr.Jenček Miroslav
Wünschová Jana

Program:
1) Žádost o směnu do prázdného seniorského bytu – Švermova 16
2) Příděl seniorského bytu – Švermova 16
3) Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování
4) Různé

Jednání komise řídil předseda MUDr. Kubec
Projednáno:
Bod 1 – Žádost o směnu do prázdného seniorského bytu – Švermova 16

D.Š – byt č. 36 – žádost o směnu do prázdného bytu č. 33. Komise byla seznámena se
žádostí pana D.Š. i s vyjádřením Odboru správy nemovitého majetku města (projednání
byl přítomen ved.odboru SNMM Ing.Härting)
Po diskusi přijat závěr:
Komise směnu bytu panu D.Š. neschvaluje. Komise podporuje směnu v rámci SB pouze
v případě sezdání seniorského páru (výměna za větší byt) a v případě úmrtí jednoho z manželů,
kteří bydlí ve větším bytě (výměna za menší byt),
(pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0)
Bod 2 – Příděl seniorského bytu – Švermova 16

Č. bytu 33 (1+1, podkrovní) – návrh na umístění pí L.H., r. 1950, trv.bytem Litoměřice.
Podrobnější informace - viz příloha orig.zápisu. Po diskusi přijat závěr:
Komise doporučuje RM příděl bytu pí L.H. schválit.
(pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0)
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Bod 3 – Podání k projednání zřízení vyhrazeného parkování
Žadatelé:

H.M., r. 1954, bytem Litoměřice – nesouhlas s vyjádřením komise dne 2.6.2021.
Členové komise byli seznámeni s písemným vyjádřením pana H.M.. Po diskusi přijat
závěr:
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa. Na základě upozornění H.M. bude
provedeno důkladné prošetření údajného zneužívání všeobecných park.míst pro invalidy v dané
lokalitě (kontrola parkování aut a park.karet)
(pro:6
proti: 0
zdržel se: 0)

Z.R., r. 1966, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 17.5.2021). Po diskusi přijat
závěr:
Komise doporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa.
(pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0)

M.J., r. 1986, bytem Litoměřice – nová žádost (podání dne 21.7.2021).
Po diskusi přijat závěr:
Komise nedoporučuje zřízení vyhrazeného parkovacího místa na SPZ. Komise žádá odbor
dopravy o prověření možnosti zřízení všeobecného parkovacího místa v této lokalitě. Místo zde
již bylo a zůstala po něm tyč na značku.
(pro: 6
proti: 0
zdržel se: 0)
Bod 4 – Různé
- Ing. Bc.Jurková informovala, že členové komise měli možnost se vyjádřit k materiálu
Proseniorská politika města Litoměřice 2021-2025, který obdrželi e-mailem. Poděkovala
za zaslané připomínky (zaslal pouze Mgr.Marek). Připomínky bereme na vědomí
a budeme s nimi pracovat.
- Ing.Bc. Jurková dále informovala, že se pracuje na novém Komunitním plánu, který bude
zveřejněn k připomínkování na webu města. V srpnu proběhla plavba lodí pro seniory,
v září bude ještě jedna plavba pro seniory a další pro zdravotně postižené. Na žádost
seniorů se připravuje jedno taneční setkání pro seniory, které by mělo proběhnout do
konce října. Připravuje se třetí očkování na covid, čekáme zájem o registraci.
- Příští zasedání komise se uskuteční 3.11.2021 v zasedací místnosti OSPOD
Jednání bylo ukončeno v 16,20 hod.

Zapsala: Aksenowá Ivana,DiS

